Průmyslový Smíchov 19. století
hodina dějepisu pro SŠ

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací obor: Dějepis
Tematický okruh: Modernizace společnosti
Vzdělávací cíle:
- žák se seznámí s rozšiřováním Prahy spojeném s průmyslovou revolucí
na příkladu Smíchova
- žák je veden k logickému úsudku
- žák formuluje vlastní hypotézy
- žák na základě získaných informací porovnává charakter Smíchova
po uplynutí určitého časového období
- žák syntetizuje získané poznatky v závěrečném shrnutí
Časová náročnost: max. 45 minut
Metody:
- pozorné čtení textu
- pozorování obrazového materiálu
- porovnávání obrazového materiálu
- formulování vlastních hypotéz

Poznámka pro učitele:
- hodina je připravena pro on-line práci s celou školní třídou, kdy učitel řídí
práci žáků postupně
- žáci mohou také pracovat na základě zadání zcela samostatně bez přímé
účasti učitele
- je na učiteli, zda s listem bude pracovat přímo v hodině a žáci budou
odpovídat slovně, či zda bude požadovat od žáků vypracování písemně
- pokud naši hodinu vyzkoušíte, budeme rádi za jakékoliv reakce na:
lektori1@muzeumprahy.cz

Informace, které by měl dostat žák pro splnění pracovního listu:
otevřete si pracovní list na stránkách Muzea města Prahy (můžete si ho
vytisknout anebo psát do interaktivního PDF rovnou v počítači)

-

postupujte podle pokynů v pracovním listě
na řešení úkolů nepotřebujete žádné zvláštní dovednosti
informace získáte důkladným čtením textů, pozorováním a porovnáváním
obrázků a logickou úvahou, případně hledáním na internetu nebo v literatuře
nebojte se vyjádřit svůj názor

Poznámka k řešení úkolů:
- úkol č. 1 - jde zejména o vizuální porovnání obrazů
-

úkol č. 3 - způsoby dopravy jsou: železniční, lodní, tramvajová a automobilová

-

úkol č. 4 - jde zejména o upozornění na technologické zlepšení technických
staveb

Náměty na další využití tématu:
Na práci s pracovním listem mohou žáci také navázat tím, že se na základě
vlastních zjištění zapsaných do tabulky pokusí zaměřit na život obyvatel Smíchova
v době jeho proměny a zpracují např. rozhovor dvou dělníků z kartounky, rozhovor
dvou obyvatelek chudinských domů či novinový článek oslavující nové předměstí.
Více pohledů do průmyslového Smíchova najdete v tomto videu v prvních dvou
minutách: https://www.youtube.com/watch?v=b7jnLCo1N40
O dvojkolejném železničním mostě z roku 1901, který nahradil starý most
jednokolejný z roku 1872, více zde: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/mizejicipraha-serial-zeleznicni-most-vysehrad-rekonstrukce.A200910_090914_prahazpravy_wass
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